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Gods missie brengt mensen in beweging
‘Wat voor missionaire activiteiten kunnen we als kerk in deze tijd
doen?’, ‘Hoe vertellen we het goede nieuws van het Evangelie aan
de mensen om ons heen?’, ‘Vertel eens, hoe maken wij als kerk
contact met de mensen in de buurt van de kerk?’
Het is niet voor het eerst dat deputaten evangelisatie en het
missionair team op het Dienstenbureau zulke vragen krijgen.
Maar wel voor het eerst dat we een jaarverslag hebben gemaakt.
Een verslag van een bijzondere periode, gekenmerkt door
coronamaatregelen. Maar ondanks dat toch ook een hoopvolle
periode. Omdat Gods missie mensen in beweging brengt. Altijd,
ongeacht de omstandigheden. Niet voor niets koos het
missionair team op het Dienstenbureau deze tekst als pay-off
(motto) op alle communicatiemiddelen. Omdat alles begint bij
God en Zijn missie.

missio Dei:
God Zelf heeft een plan voor
heel Zijn schepping. Paulus
noemt dat in Handelingen
20:27 en Efeze 1:9-10 als
‘raadsbesluit van God’. Hij
schept, herstelt wat
gebroken is, brengt bloei
waar het dor was, verzoent
zonden, bouwt
gemeenschappen, geneest
mensen, roept mensen tot
navolging, geeft een
toekomst vol van hoop.
Vanuit Gods missie worden
wij ‘op missie’ uitgezonden
om met Hem mee te werken
aan de totstandkoming van
dat plan.

ds. Peter L.D. Visser

Ruth Brouwer
Petra de Jong-Heins

Henriëtte Bal

ds. Jelle Nutma

missionair team Dienstenbureau CGK
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deputaten evangelisatie:
ds. Rein den Hertog (voorz.)
ds. Joan Bonhof (secretaris)
Bob van Keulen (penningm.)
ds. Gé Drayer
Auke Drost
Corline Schouten (2020-2021)
Leo Voorthuijzen
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IN DE GEMEENTE

samen aan de slag tijdens de 'Op Missiedag' van de
twee deelnemende teams en hun kerkenraden

samen leren in het missionair leertraject
Alweer voor het zesde jaar volgden enkele gemeenteteams
het missionair leertraject. Zij bezinnen zich twee jaar achtereen op missionair zijn rond de eigen kerk en ontwikkelen
daarvoor ook concrete activiteiten, die passen in de lokale
context.
Het was het tweede leerjaar voor de CGK’s van Ermelo en
‘s Gravendeel. Helaas zagen andere gemeenten geen kans
om in coronatijd een start te maken met dit leertraject.
Want het vraagt wel iets van de deelnemers én van hun
kerk: samenkomen in een team, de gemeente als geheel
meenemen in het leertraject en beginnen met (nieuwe)
missionaire activiteiten.
De ‘tweedejaars’ uit Ermelo en ’s Gravendeel werkten met
online begeleiding van coach Remmelt Meijer aan de onderlinge ontmoeting en de eerste missionaire stapjes naar
buiten. ’s Gravendeel schafte in januari 2021 een bakfiets aan
en gebruikt deze nu elke twee weken om de wijk in te gaan
met koffie en thee. Vanaf 1 september 2021 gaat ook de kerk
aan de Zuid-Voorstraat iedere woensdag open voor koffie en
een praatje. De lokale krant besteedde er aandacht aan.
In Ermelo heeft het team de concrete uitwerking van het
leertraject stilgelegd.

koffie met de bakfiets
(foto: Arie Pieters)

De periode met coronamaatregelen gaf ons onverwacht
gelegenheid om na te denken over vorm en inhoud van het
missionair leertraject. Achter de schermen worden daarom
nieuwe mogelijkheden bedacht en besproken door de
missionair consulenten en het uitvoerende team.

bekijk het hele artikel
in de lokale krant
van 's Gravendeel
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tekenen van lente in de kerk
De uitgestelde interkerkelijke conferentie ‘Lente in de kerk’ werd
uiteindelijk een groot online event in het najaar van 2020. Geen
herfstige somberheid, juist de tekenen van hoopgevende ontwikkelingen en nieuw elan in de kerk waren bemoedigend. Dit werpt
voor lokale gemeenten de vraag op wat de nieuwe tekenen van
bloei in de kerk betekenen voor de huidige manieren van kerkzijn.
Naar aanleiding van het gelijknamige boek van René van Loon,
dat we van harte aanbevelen, waren er online workshops.
Missionair consulenten Petra de Jong-Heins en ds. Peter L.D.
Visser verzorgden het webinar over ‘Zoek de bloei: 5 manieren
van missionair tuinieren in Gods wereld’.
Tekenen van lente. We mochten ze dit jaar zien bij het begeleiden van gevestigde kerken. Het meest concreet misschien wel
bij de sluiting van CGK Alblasserdam (hoofdstuk 2) en in de
gesprekken met ‘kleine kerken’ (hoofdstuk 3), waar God
mogelijkheden toont om Zijn werk voort te zetten, soms boven
onze verwachting.

radio-uitzending NPO5
met Petra de Jong-Heins:
waarom vinden we het lastig
om missionair te zijn?

beluister de
uitzending

bekijk het
webinar over
missionair
tuinieren met
ds. Peter L.D.
Visser en
Petra de
Jong-Heins
of lees 2 webinterviews over
lente in de kerk:
CGK Delft | CGK Dokkum
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Veel mensen die tot geloof
komen, geven aan dat vriendschappen met christenen een
rol spelen.

MissieMeter:
wat is het missionair karakter van een gemeente?

Relaties zijn belangrijk. Als we
meer weten over relatienetwerken in een gemeente,
kunnen we ook meer zeggen
over hoe missionair het
karakter van die gemeente is.
Sinds 2019 beschikken we over
een instrument om daarin
inzicht te verkrijgen. Het is een
digitale vragenlijst, die door de
leden van een kerk persoonlijk
wordt ingevuld. De resultaten
bleken eerder al een goed
startpunt voor het missionair
leertraject te zijn, maar kunnen
ook gebruikt worden om de
gaven en talenten in de
gemeente zichtbaar te maken.

In de verslagperiode zetten we de MissieMeter in bij de
CGK’s van Ermelo en Spijkenisse.
Zij ontdekten:
hoeveel vriendschappelijke relaties gemeenteleden
hebben met niet-christenen;
of er in deze relaties openheid is voor het christelijk
geloof;
of gemeenteleden zich vrij voelen om niet-christenen uit
te nodigen voor kerkelijke activiteiten;
of gemeenteleden zich willen inzetten om nieuwe relaties
in de buurt aan te gaan.
Na het invullen van de lijst lichtten we bij de kerkenraad de
analyse en rapportage toe.
In Spijkenisse heeft Cees van Breugel (Hart voor West,
Rotterdam) een toerusting verzorgd voor de gemeente, als
onderdeel van de bezinning op ‘hoe nu verder’. De kerkenraad en de missionaire commissie hopen in het nieuwe
seizoen verdere plannen te ontwikkelen.
In Ermelo waren de uitkomsten bedoeld om het missionair
leertraject te ondersteunen. We hopen dat de gemeente er
na de ‘coronastop’ van het leertraject alsnog mee verder kan
gaan.
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missionaire ontwikkelingen
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BUITEN DE GEMEENTE

eropuit
Tot nu toe hadden we het over
evangelisatiewerk binnen de gemeente,
maar het gaat in het missionaire werk
vooral om wat er búiten gebeurt.
We willen immers mensen bereiken, die
Jezus Christus nog niet als hun Zaligmaker
kennen. We houden Gods missie niet voor
onszelf, maar gaan eropuit, buiten de
kerkmuren.
Om op die manier mensen aan te spreken
die de drempel van de kerk te hoog vinden.

pilot ‘vraagaanGod.nl’
Hoe doe je dat? Begin bij wat mensen willen weten. Met die
gedachte startten de gemeentes van Bunde/Meerssen,
Dokkum, Leiden en Lelystad, samen met enkele andere
kerken, een proef met de website www.vraagaanGod.nl.
Hier komen vragen uit de eigen omgeving binnen, die de
betrokken gemeentes met een team van hun leden beantwoorden.
Er blijkt behoefte aan deze online manier van vragen stellen.
Er is zelfs een Farsi-vertaling gemaakt, waar vragen binnenstromen, die door onze zendingsgemeente in Bunde/
Meerssen worden beantwoord. Natuurlijk wordt op de
website duidelijk dat deze vragen niet door God beantwoord
worden, maar door gemeenteleden. Maar er ontstaan zo
mooie contacten en wie weet … vinden mensen de weg naar
Christus. Dat hopen we!
Ongeveer 40 mensen werken aan dit project, zij beantwoorden circa honderd vragen per maand. De contacten met een
deel van de vragenstellers worden soms vervolgd. Voor hen
zijn er in dit verslagjaar al twee Alphacursussen opgezet.
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uitgelicht
de akker in huis
De ongelovige Nederlander woont bij u en mij in de straat of
werkt bij u in huis, maar is ook steeds vaker gelovig op zijn
manier: als moslim, als hindoe, of verslingerd aan de hedendaagse afgoden.
Wat betekent het om in een zendingsland te wonen en naar de
kerk te gaan? Als het waar is, dat Nederland een zendingsland is,
is de kerk een zendingskerk. Wat dat precies betekent, laat ik nu
liggen.
Het ziet er vast niet indrukwekkend uit: soms niet meer dan een
groepje mensen die samen bidden aan de rivier (Handelingen
16). Maar zoals Paulus schrijft aan de gemeente die in dat hoofdstuk gesticht wordt: een kerk die zich door Christus gegrepen
weet (Filippenzen 3:12), uit Hem leeft, Hem volgt in nederige
dienstbaarheid (hoofdstuk 2). En die wonderlijk genoeg, juist
daarin vrede en blijdschap vindt.

Leo Voorthuijzen, deputaat evangelisatie

lees meer in het webartikel
over de MissieChallenge
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MissieChallenge
In de hoop dat gemeentes na
de zomer van 2021 weer met
meer ruimte van start zouden
kunnen gaan gaven we een
eenvoudig uitvoerbare tip om
de missionaire blik naar buiten
te richten. Bijvoorbeeld op de
landelijke burendag.
Met uitleg en een kleine campagne per mail en in onze
social media. Zo eenvoudig is
het om met een buurtactiviteit
contact te leggen met de
mensen rond je kerk. Om
kennis te maken, elkaar eens
te spreken, samen te eten,
drempels weg te nemen,
misschien te laten zien wat je
inspireert.
De gemeentes van o.a.
Drachten, Dronten, Maarssen
en Tholen namen de handschoen op en organiseerden
een activiteit voor en met de
buurt.

pionieren
Er zijn gevestigde kerken, die ernaar
verlangen om mensen in hun omgeving te
bereiken met het Evangelie.
Ze ontdekken hoe ze meer bij de taal en
cultuur kunnen aansluiten en zenden
pioniers uit om onder de buurtgenoten te
wonen en met hen op te trekken. Op een
manier waarmee op die plek, in die gemeenschap, de boodschap van God zonder
belemmeringen mag worden doorgegeven.
In het hele land zijn er zo missionaire
pioniersplekken ontstaan (zie pagina 5).

hoe begin je?
Het kan zomaar beginnen … Een aantal gemeenteleden
bezoekt een verkenningsavond over pionieren. In 2020-2021
organiseerden wij deze avonden online. De avond in
november - speciaal voor teams met een verlangen om
doelgroepen als ‘millennials’ en ‘intercultureel’ te dienen –
trok geen belangstellenden. Bij de bijeenkomst in maart, met
Cees van Breugel, pionier bij Hart voor West in Rotterdam,
haakten 13 deelnemers aan, vanuit 8 verschillende gemeentes, onder meer Apeldoorn, Maarssen, Nunspeet en
Sliedrecht.
Nadenken over missionair pionieren is een heel andere
benadering dan we lang gewend waren. Want, vraag eens
rond in je kerk, evangelisatie is dat niet: verspreiden van
lectuur, straatevangelisatie, deur-aan-deurbezoek? Dat klinkt
vertrouwd, hoewel lang niet iedereen het aandurft.
Maar pionieren gaat anders. Het kost veel tijd, geduld, gebed,
toewijding. Met een klein team contact leggen in een volkswijk of relaties aangaan in een wijk met veel migranten, hoe
moet dat? En Christus volgen met daden en woorden in die
relaties, kan dat?
In de afgelopen jaren leidden dit soort ervaringen van
gemeenteleden tot gesprekken met kerkenraden. Op
verschillende plekken groeide geloof, een plan, en ontstond
er beweging. Relaties, de ander dienen, samen eten, luisteren, iets delen van wat je zelf uit de Bijbel hebt geleerd. Vaak
kwetsbaar, klein, maar toch: het zaad is gezaaid!

een aantal deelnemers aan de online
verkenningsavond op 3 maart 2021
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op allerlei plekken een nieuw begin
Op verschillende plekken werd dit jaar het citaat werkelijkheid:
als God een deur sluit, opent Hij ergens anders een venster. Maar
ook als er geen sprake is van kerksluiting, zien we hoe het
verlangen om de goede boodschap met anderen te delen leidt
tot missionaire initiatieven. Ook bij gemeentes die ooit zelf
begonnen zijn als pioniersplek.
In Alblasserdam stelden kerkenraad en leden het kerkgebouw
beschikbaar voor een nieuwe pioniersplek, buurthuis ‘De Pion’,
toen de CGK ter plekke werd opgeheven. Zo blijft de boodschap
van geloof, hoop en liefde dankzij sociaal-maatschappelijke
activiteiten doorklinken in de wijk. De CGK van Papendrecht
heeft zich officieel aan deze nieuwe pioniersplek verbonden.
De CGK Bennekom/Oosterbeek oriënteerde zich dit jaar op
pionieren in Oosterbeek, omdat het ledental ter plekke zo snel
achteruit liep dat sluiting van het gebouw, en dus van een
zichtbare plaats voor het Woord van God, dreigt.

pionieren hoe starten?

kennismaken

start
voorbereiding

plan
maken

In Capelle a/d IJssel heeft familiehuis Schollevaar zich
aangesloten bij de landelijke leergemeenschap pionieren.
Het pioniersteam van ICF Deventer werd in oktober 2020 in
een kerkdienst gezegend voor het werken aan een nieuwe,
interculturele (wijk)kerk.
In Gorinchem ging pioniersplek KLIK van start, gericht op
mensen met een migratieachtergrond. Een tweede plek:
‘Haarwijk’ is in ontwikkeling. De Haarwijk is de wijk waar het
kerkgebouw van de CGK staat, de kerk wil meer dan voorheen
een rol spelen in het maatschappelijk leven in de buurt.
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fondsen
werven

officiële
start

verkenningsavond pionieren
bezoeken
gesprekken missionair
consulenten met kerkenraad
gesprekken missionair
consulenten met (mogelijke)
leden pioniersteam
tekenen intentieverklaring door:
kerkenraad | pioniersteam |
consulenten
waar gaan we aan werken, wat is
daar nodig?
wat gaan we doen, wie gaan het
doen?
hoe vormen we een
gemeenschap?
hoe zijn we verbonden aan de
kerk?
wat kost het, hoe krijgen we het
bij elkaar?
financieel deskundige denkt mee
hoe vertellen we ons verhaal?
welke fondsen benaderen voor
welke activiteiten?
wat kan de zendende kerk doen?
wat kunnen kerken in de
omgeving bijdragen?
pioniersplan goedkeuren
(kerkenraad, missionair
consulenten)
feestelijke ondertekening
samenwerkingsovereenkomst

In Haarlem ging dit jaar Het Open Huis, ooit zelf een pioniersplek, op zoek naar nóg een pionier om op een nieuwe plek (in
dezelfde wijk, maar dan in het deel ‘Molenwijk’) een tweede
vestiging te openen.
In Hilversum ging men op zoek naar een missionair werker
om vorm te geven aan de te starten pioniersplek ‘Verbinding
in Noord’.

officiële opening van buurthuis De Pion in het
voormalige kerkgebouw van CGK Albasserdam
foto: Alblasserdams Nieuws

In IJmuiden ontstond ‘Hart voor IJmuiden’. De Petrakerk
(CGK/GKV) heeft het verlangen te bouwen aan een nieuwe
geloofsgemeenschap, waarin Gods liefde voor IJmuiden
zichtbaar mag zijn. In woord en daad.
In Onstwedde heeft de CGK de gezamenlijke besprekingen
rond pionieren afgebroken. De gemeente wil zelfstandig verder
onderzoeken of en hoe pionieren daar gestalte kan krijgen.
Bij Urk is ‘Hart voor Bant’ in de opstartfase. In coronatijd was er
nauwelijks vooruitgang, maar werden praktische activiteiten en
bezoekwerk wel voortgezet.

KLIK Gorinchem van start

CGK Menorah-Zaanstad, sinds 2004 zendingsgemeente in
Zaandam, heeft de eerste stappen gezet om een nieuwe
pioniersplek te stichten: ‘Bloei in Kogerveld’.
In Zwolle is ‘Geloof in Taal’ een pioniersplek-in-wording. Na de
ondertekening van de intentieverklaring sloop er wat vertraging
in vanwege de coronabeperkingen. Maar intussen kon het team
verder nadenken over het pioniersplan en het verlangen voor de
toekomst, zodat ze zich D.V. komend jaar kunnen aansluiten bij
de leergemeenschap pionieren.

intentieverklaring van Bloei in Kogerveld, Zaanstad

10

uitgelicht
pionieren onder internationale studenten
‘Bij Rooted Utrecht bieden we internationale studenten de kans
het evangelie te horen. Ook proberen we eenzaamheid en
depressie in deze groep tegen te gaan door een relatie met hen
op te bouwen.
De studenten hebben mij net zo veel te bieden als ik hen.
Bekeken vanuit de relatie met God, liggen we allemaal in de goot.
We hebben allemaal Jezus - en elkaar - nodig. Deze
bescheidenheid houding is belangrijk, juist ook bij pionieren.
Voor mijn werk bij Rooted betekent dit, dat ik studenten ruimte
geef om initiatief te nemen en om dingen op hun eigen manier te
doen. Het hoeft niet perfect te zijn, want we gaan allemaal lerend
achter Jezus aan. Jezus gaf Zijn leerlingen ook veel ruimte om te
leren en om fouten te maken. Wij mogen daarin Zijn voorbeeld
volgen. Als de leerlingen het goede nieuws al mochten vertellen
voordat ze het evangelie helemaal snapten, dan mogen wij dat
ook doen!’

Marieke Sybrandi, studentenwerker IFES
bij pioniersplek Rooted Utrecht
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gezamenlijke maaltijd bij Rooted, Utrecht

ook aan het pionieren
Op allerlei andere plaatsen wordt al
langer missionair gepionierd, namens
onze kerken, of in samenwerking van de
CGK met andere kerkgenootschappen.
Dit zijn de overige pioniersplekken:
Capelle a/d IJssel: Familiehuis
Schollevaar
Den Haag: Leven in Zuidwest
Rotterdam: House of Light en Hart
voor West
Utrecht: Rooted
Veenendaal: Bloei in Oost en De
Poster

leergemeenschap pionieren
Om kennis, ervaring en inspiratie te delen
werkt de CGK samen met de Protestantse
Kerk Nederland in de ‘leergemeenschap
pionieren’. De missionair consulenten van
de CGK coachen de eigen pioniersteams in
de gemeenschap. In het verslagjaar waren 4
teams uit de CGK verbonden aan de
leergemeenschap: De Pion (Alblasserdam),
Hart voor West en House of Light
(Rotterdam), Rooted (Utrecht), Bloei in Oost
(Veenendaal).

missionaire initiatieven

toerusting voor pioniers
De pionierstoerusting werd dit jaar twee keer volledig online
aangeboden. Anders dan voorgaande jaren niet in een
weekend, maar in een dag. Ze kregen gelegenheid om elkaar
als team te ontmoeten en om andere teams te spreken.
Voor veel pioniersplekken was het een uitdagende tijd.
Want activiteiten stopten of moesten op een andere manier
worden georganiseerd. En het bleek vaak lastig om nieuwe
contacten op te bouwen of vast te houden. Het jaar was
daardoor ook een uitdaging voor de consulenten, die via
digitale wegen erop inspeelden om de pioniers te ondersteunen en inspireren.
In workshops dachten de deelnemers met elkaar na over
‘viervoudig luisteren’, liefhebben en dienen, missie, teamcultuur, gemeenschap ontwikkelen, geloven verkennen en
kerkzijn ontdekken.
Alle thema’s waren gerelateerd aan de actualiteit van de
beperkte mogelijkheden door corona. Er kwamen creatieve
voorbeelden boven van veerkracht en doorzettingsvermogen
in de teams, zoals kaartjes sturen, online ontmoetingen,
wandelingen met 2 personen, aanbelacties, noem maar op.
Juist in een tijd van onzekerheid, zoals tijdens de coronapandemie, hebben we als christenen een hoopvolle boodschap te brengen, die we op veel manieren handen en
voeten mogen geven.
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uitgelicht
'pionieren kun je leren'
In de vinexwijk Veenendaal-Oost wordt missionair gepionierd.
Er wonen beduidend minder christenen dan in de rest van het
dorp.
‘Ons pioniersteam sloot zich officieel aan bij de leergemeenschap
pionieren, waar pioniers uit de CGK en PKN elkaar ontmoeten.
We leren er veel. We ondersteunen elkaar. We kijken samen naar
de uitdagingen die pionieren met zich meebrengt. We ontdekken
wat God in ons land doet op plekken waar de kerk soms bijna
opnieuw is begonnen. Heel inspirerend!
De leergemeenschap bood in coronatijd online intervisiegroepen
om kennis en ervaring te delen, maar ook onze worstelingen en
mooie momenten. Het geweldige van Gods koninkrijk is dat we
kunnen en mogen delen met elkaar.
Als je (samen met je kerk) overweegt om missionair te gaan
pionieren, raden we je aan om op zoek te gaan naar goede
gidsen. Binnen de deputaten evangelisatie en de leergemeenschap pionieren is een schat aan ervaring aanwezig. Maak daar
vooral gebruik van!’’

Ronald Bouw, missionair pionier
Veenendaal Bloei in Oost

Ronald en Anneke Bouw in het Ontmoetingshuis,
waar 'Bloei in Oost' samenkomt

bezinnen op interculturele doelgroep:
Met ICP (Intercultural Church Plants)
hebben we de samenwerking verstevigd.
We maakten afspraken om naar elkaars
expertise door te verwijzen. Met al mooie
resultaten.
De pioniersteams van Gorinchem en
Zwolle volgden een training bij ICP voor
ze zich aansloten bij de leergemeenschap
pionieren. En ICF Deventer doet mee met
een tweejarig traject bij ICP.
Wij delen de expertise van ICP ook in
onze nieuwsbrieven, zodat hopelijk meer
gemeenten geïnspireerd raken om het
Goede Nieuws te delen met interculturele
buurtgenoten.
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uitgelicht
‘op pad met een te volle tas’
Eén keer per jaar nodigen we de pioniers uit voor een bijeenkomst om elkaar te zien en te bemoedigen. Op de pioniersdag van dit jaar ging Nico van Splunter (pionier in de
Protestantse Kerk Nederland) nader in op wat we vaak spannend vinden bij pionierswerk: zetten we mensen in die zich
nog maar net hebben aangesloten en zo ja, hoe bewaren we
dan de identiteit van onze plek?
Nico van Splunter en buurtbewoonster Selma
en een aantal deelnemers aan de (online)
pioniersdag 2021

‘Door mensen te trainen, word je als pionier van het eerste
uur tweedelijns werker. En groei je zelf ook. Daarnaast is
crisis nodig. Er wordt in het team gekibbeld. Door cultuurverschillen, iemands achtergrond of omdat iemand op een
bepaalde manier werkt. Deze hele benadering van pionieren
doet recht aan alle culturen waarin ieder zichzelf mag zijn.
Elke doelgroep mag zelf de leiding hebben.
Jezus stuurt zijn leerlingen er zonder rugzak op uit. Wij gaan
vaak met een te volle tas op pad. Durf je er alleen met God
op uit te gaan? Durf je te ontvangen van de mensen die God
op je pad stuurt? Of ze gelovig of ongelovig zijn? Dat is
spannend.
Ik heb het pionieren hier in de wijk niet in de hand. Misschien
gaat Gods Geest verder dan dat ik ga. Mijn taak is te bieden
wat ik heb en te gaan in de richting van de Geest. Ik heb
geleerd om op mijn handen te zitten. Dat creëert kansen!’

Nico van Splunter, pionier in
Rotterdam-West en te gast
op pioniersdag 2021

bekijk het hele webartikel
over de pioniersdag
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gemeenten die de fase van pioniersplek zijn ontgroeid:
Amersfoort (ICF Grace Church, ICF Oase) zijn nu wijkgemeenten van CGK Amersfoort, in samenwerking met GKv classis
Amersfoort (Vathorst Kruispunt), is nu een zelfstandige
gemeente
Amsterdam (Hoop voor Noord, Via Nova), zijn nu zendingsgemeenten van de CGK
Apeldoorn (ICF), is nu een zelfstandige zendingsgemeente
Assen (Assen Zoekt…), is nu zendingsgemeente in samenwerking met NGK en GKv
Haarlem (Het Open Huis), is nu zendingsgemeente
Heerhugowaard (Hart voor Heerhugowaard), is nu wijkgemeente van NCGK Broek op Langedijk en GKv Alkmaar
Rotterdam (ICF) is nu zendingsgemeente
Rotterdam (Meer dan Beverwaard), is nu wijkgemeente van
CGKv Rotterdam-Zuid
Utrecht (ICF), is nu zendingsgemeente / wijkgemeente
Utrecht West
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na het pionieren
De Christelijke Gereformeerde
Kerken zijn al tientallen jaren
bezig met pionieren op plaatsen waar behoefte is aan een
andere vorm van kerkzijn.
Met het doel: mensen bereiken die op een andere manier
niet bereikt kunnen worden.
We noemen deze wat oudere
missionaire initiatieven geen
pioniersplekken meer, maar
zijn er nog wel mee verbonden. Sommige leiders van
deze gemeenten worden
gecoacht door het missionair
team van het Dienstenbureau.

andere gemeenten die niet als pioniersplek begonnen
zijn, maar wel een sterk missionaire ontwikkeling
hebben doorgemaakt:
Breda (Open Kerk) is jaren, mede vanuit het missionaire
team, begeleid om de missionaire roeping handen en voeten
te geven.
Bunde/Meerssen (Stem van de Goede Herder) is nu een
zendingsgemeente van de CGK .
Gent (Evangelisch Centrum Rehoboth), een evangelisatiepost
die als een bijzondere wijk deel uitmaakt van de gemeente
van Dordrecht-Centrum en een eigen predikant heeft in de
persoon van ds. Dick van Luttikhuizen.

doop bij Hoop voor Noord, Amsterdam

doop
In het afgelopen jaar, waarin we elkaar
minder persoonlijk konden ontmoeten,
vernamen we toch vanuit verschillende
missionaire gemeentes, dat er nieuwe
leden gedoopt werden. Dat waren er dit
verslagjaar ongeveer 33. Dit aantal is
mogelijk niet volledig, maar geeft wel een
goede indicatie van de omvang.
Voor een groot deel waren de dopelingen
mensen die vanuit een ander land naar
Nederland zijn gekomen, op de vlucht.
Indrukwekkend dat zij God als Heer van
hun leven erkennen en deel willen uitmaken van een christelijke gemeenschap.

Hillegom (Open Hof) is zendingsgemeente geworden met
een evangelist als dienaar van Gods Woord.
Zaanstad (Menorah), is een 'herplant' van de oorspronkelijk
in 1893 geïnstitueerde gemeente en is nu zendingsgemeente. Ook deze gemeente wordt bediend door een
evangelist.
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doop bij ICF Rotterdam
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KLEINE KERKEN

kerkverlating en missionaire vrucht
bron: jaarboeken CGK 1993-2021

trend
Missionaire activiteiten hebben we op allerlei
manieren tot stand zien komen. Maar een
paar jaar geleden viel ons ook op, dat veel
kerken het moeilijk kregen. De lokale kerk
werd steeds kleiner. Leden en kerkenraden
vroegen zich af: hoe lang houden we het nog
vol? Bekijken we de laatste 8 jaar, dan zien we
bij ruim 120 van de - toen nog - bijna 190
Christelijke Gereformeerde kerken een
dalende trend.

de missio Dei op deze plek
Vanuit missionair oogpunt is de vraag achter ‘hoelang
kunnen we doorgaan’ belangrijker: waarom? Waarom zijn
we op deze plek als kerkelijke gemeenschap namens
Christus aanwezig?
Met die vraag begonnen we in 2019-2020 met een bezoekronde aan krimpende kerken met minder dan 200 leden.
We schreven 40 kerkenraden aan, 14 van hen hebben we
bezocht. In 5 gevallen leidde dit tot vervolggesprekken
rondom pionieren of het verkennen van een ander missionair traject.
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maatwerk
De gesprekken in deze eerste ronde werden gewaardeerd. Ze
openden deuren voor kerkenraden: ‘Wij wisten niet dat het
kerkverband op deze manier voor ons van betekenis kon zijn!’
Het leerde ons ook, dat geen enkele situatie hetzelfde is en dat
ons werk vaak maatwerk moet zijn. Immers, de missio Dei krijgt
op elke plek op een andere manier gestalte. Daarom begint de
bezinning met intensief luisteren naar God, naar je omgeving,
naar elkaar en naar de kerk als groter geheel.
nieuwe gespreksronden
We hebben in de verslagperiode een nieuwe bezoekronde voorbereid. Kerken die eerder niet wilden deelnemen aan zo’n eerste
verkennend gesprek, bieden we de mogelijkheid om ons alsnog
uit te nodigen. We gaan daarvoor alle kerken met maximaal 250
leden en een krimpend ledental benaderen.
De kerken die we eerder bezochten, geven we advies hoe we hen
mogelijk verder kunnen helpen. Op zoek naar de toekomst van
de gemeente in het licht van Gods missie. Hierbij zullen we
mogelijk de MissieMeter inzetten.
landelijke steun
Voor dit werk voor de kleine kerken schoof ds. Jelle Nutma een
dag per week als missionair consulent aan op het Dienstenbureau. Hij werd daartoe vrijgesteld door zijn gemeente in
Gorinchem, en later ook door zijn gemeente in Drachten.
Op de generale synode spraken we af dat we in dit traject voor
krimpende kerken nauw overleggen met het nog in te richten
landelijk steunpunt voor kleine kerken en met de commissie
heroriëntatie kerkverband.

beweging van en naar
kerken
Opvallend is dat de regiofunctie van onze kerken
minder wordt, tenzij er sprake
is van een bepaalde identiteit
of doelgroep. Mensen sluiten
zich vaker aan bij een gemeente van een ander kerkgenootschap dichterbij huis, als de
kerkelijke identiteit daarvan
vergelijkbaar is met die van
een CGK verder weg. Dat geldt
zeker voor jonge mensen.
Wanneer een kerk een sterk
missionaire inslag heeft, zien
we ook een tegenbeweging.
Mensen maken dan een
bewuste keuze: ze zijn bereid
om een grotere afstand te
overbruggen, om aan deze
missie mede gestalte te geven.

de generale synode CGK besloot tot
landelijke steun aan kleine kerken
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PREDIKANTEN EN STUDENTEN THEOLOGIE

extra missionair onderwijs
Veel predikanten hebben hun handen vol aan
het pastoraat in eigen gemeente. Onderwijs
in de missiologie heeft in de opleiding aan de
Theologische Universiteit Apeldoorn een
bescheiden plaats te midden van alle andere
vakken. Daarom hebben we ervoor gekozen
om vanuit ons werkveld bij te dragen aan
extra missionair onderwijs. Zo kunnen we
predikanten toerusten in hun dagelijkse
werkpraktijk en theologiestudenten een
waardevolle aanvulling bieden in de vakkenkeuze.

tweedaagse voor predikanten
In oktober 2020 organiseerden we een tweedaagse training voor predikanten. In die tijd konden we elkaar niet of
nauwelijks ‘in het echte leven’ ontmoeten. Toch vonden we
een online vorm voor een intensief programma, dat we
over twee dagen verdeelden.
Tijdens de training bespraken de 7 predikanten met de 3
missionair consulenten de theologische fundering van
missionair werk. Na een toerustende inleiding over de
‘missio Dei’ werd in het gesprek al snel een link gelegd naar
de concrete praktijk in de gemeenten van de deelnemers.
Met een offline werkvorm zoomden de predikanten vervolgens verder in op de praktijk van hun werk. Zij vulden
de huidige verdeling van hun taken en de wenselijke
verdeling van hun taken in het licht van hun missionaire
opdracht in. Terug in het online gesprek bracht het ze tot
veel nieuwe inzichten in de verhoudingen van hun werkpakket: ‘boven’ (preekvoorbereiding), ‘binnen’ (kerkenraadsvergaderingen, pastoraat) en ‘buiten’ (contacten met
niet-christenen). Er kwamen concrete stappen uit voort om
in het volgende halfjaar mee aan de slag te gaan.
Tot slot bespraken zij elkaars preken onder leiding van
ds. Jan van ’t Spijker (docent missiologie TUA) en Daniël van
Beek, voorganger in Het Open Huis te Haarlem. Zo
stimuleerden ze elkaar om missionair te preken voor een
gehoor van - vooral - niet-christenen.
De tweedaagse werd gemiddeld met een ruime 8 beoordeeld.
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een greep uit de lesstof van de
tweedaagse voor predikanten
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Living Reformed Theology
Eén van de missionair consulenten
dacht mee over de ontwikkeling van
‘Living Reformed Theology’, een nieuw
masterprogramma dat in september
2021 aan de TUA van start ging.

lees meer over
de nieuwe master

Summer University: studieweek bij
All Nations, Londen
Verder heeft het missionair team van het Dienstenbureau het initiatief genomen voor een ‘Summer
University’ voor TUA-studenten. Dit keuzevak wordt,
met financiële ondersteuning, aangeboden door de
TUA, deputaten diaconaat, evangelisatie en zending.
Door de wereldwijde epidemie konden de geplande
reizen naar Londen in 2020 en 2021 niet doorgaan.
Maar wat ons betreft betekent uitstel geen afstel.
De plannen liggen klaar om 12 TUA-studenten in 2022
een week in Londen te laten studeren, samen met de
andere internationale studenten van ‘All Nations’. Het
gaat niet alleen om colleges volgen, maar ook om te
ervaren hoe verschillende kerken in Londen hun
missionaire roeping verstaan onder de Sikh-, moslimen hindoegemeenschap.
Kortom: proeven aan zending in een grote, westerse
stad, en mogelijk ontdekken of deze ‘zending in het
westen’ een rol kan gaan spelen op het toekomstig
levenspad van de deelnemers.
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moslim en christen in gesprek
Een gesprek in de CGK van Gorinchem vormde de aanleiding.
Imam Mustapha Benchiki en ds. Peter L.D. Visser ontmoetten
elkaar daar op verzoek van het Reformatorisch Dagblad. Het
gesprek ging over wat moslims en christenen bindt en scheidt.
Dat resulteerde in een artikel in de krant van 16 juli 2019: ‘De ene
Naam staat tussen ons in’.
De TUA pikte dit artikel op en organiseerde in november 2020
een vervolggesprek met ds. Visser en imam Benchiki tijdens een
college voor studenten van de module Godsdienstwetenschap.
Dit college stond in het kader van: ‘hoe sta je als moslim en christen in een seculiere en tegelijk multireligieuze samenleving?’

gesprek dominee en imam in Apeldoorn (foto: TUA)
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verslag van dit college
(in het Engels)

5 OOK IN CORONATIJD
roet in het eten
Covid19 gooide in veel opzichten, ook als het om missionaire initiatieven gaat, roet in het eten. Er mochten veel
dingen niet meer door de maatregelen die nodig waren
om de verspreiding van corona onder controle te houden.

Dokkum
In Dokkum werd een wekelijks muziekprogramma opgezet waarmee talloze
luisteraars worden bereikt, ook buiten de
kerk.

beluister één van
de uitzendingen
van 'Muziek voor
iedereen'

maar tóch
Toch leverde deze tijd ook kansen op. En uitdagingen om
creatief te zoeken naar hoe we wél kerk kunnen zijn en
hoe we breder kunnen kijken dan alleen de eigen gemeente.
Vanuit het missionair team maakten we deel uit van de
regiegroep corona, die - onder meer - de maatregelen van
de overheid in een nieuwsbrief (‘Coronanieuws’) vertaalde
naar de praktijk van de kerken. Deze nieuwsbrief werd ook
gebruikt om initiatieven uit de kerken te delen. En niet in
de laatste plaats kwamen daar mooie missionaire initiatieven voorbij. Vanuit het missionair team werden, buiten
de eigen nieuwsbrief om, 6 berichten toegevoegd aan
Coronanieuws.
vragen blijven op de agenda
Veel vragen in coronatijd raakten aan wat wel en niet
mocht, wat wel en niet door kon gaan. Niet mogen zingen
was één van de moeiten voor de kerken en hun leden.
Tegelijk bracht dit alles bezinning op gang: wat ís de kerk
eigenlijk, waarvoor zijn we er? Gods missie gaat door, of er
nu corona is of niet. Hoe kun je als kerk daar dan in meebewegen? Die vragen zullen ook na corona op de agenda
moeten blijven, omdat de vraag naar Gods missie alles te
maken heeft met het bestaansrecht van de gemeente!
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Kornhorn
Op kerstavond werd in Kornhorn een dienst belegd. Niet door
mensen uit te nodigen in het kerkgebouw, maar door geluidsboxen in de toren van de kerk te plaatsen en er zo voor te zorgen
dat het hele dorp de kerstnachtdienst kon meemaken.
Lelystad
In Lelystad werd een film opgenomen waarin het kerstverhaal
werd verteld, uitgezonden door Omroep Flevoland.
kerstwandelingen
Verder gaven we in onze social media tips om coronaproof een
kerstwandeling te organiseren. We konden verwijzen naar de
kerken in Aalsmeer, Middelburg, Mussel en Zwolle.

Bekijk de teaser
van de kerstfilm
bij Omroep
Flevoland

#nietalleen
Corona maakte ons leven voor een groot deel ‘leven achter de
voordeur’. Onder andere om mensen niet te laten vereenzamen
werd het interkerkelijk maatschappelijk initiatief ‘#nietalleen’
gestart, waarbij ook onze kerken betrokken zijn.

nietalleen.nl

Kerstnacht Kornhorn
foto: Dagblad voor het Noorden
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uitgelicht
waardering van de zorg
Dromen en doen zijn kenmerken van het
team uit ’s Gravendeel dat het missionair
leertraject volgt. Ook in coronatijd.
‘Het personeel van het verzorgingshuis in
’s-Gravendeel hebben we verrast met een
tube handcrème. Met een bedankje, dat we
zien dat de zorg in goede handen is. En een
groet namens de kerken. We zien wat ze
doen en waarderen dat.’
Agnes: ‘Want het Koninkrijk van God handen
en voeten geven, dat heeft mijn hart. Het
lichaam is het mooiste beeld van de
gemeente dat er is.'
‘Voor mij,’ zegt Christine, ‘is de basis van
missionair zijn: er zíjn voor de ander.’.

improviseren
'Van pioniersplekken werd eveneens creativiteit gevraagd.
Zo lazen we in het jaarverslag van Hart voor West in
Rotterdam: 'Het kost veel energie om te improviseren, maar
het levert op dat we toch nog veel gemeenschap ervaren in
tijden waarin anderen vooral eenzaam zijn.
We bewegen mee met de maatregelen van de overheid. Mag
je maar twee mensen in huis ontvangen? Dan vieren we een
verjaardag met een coronaproof aubade op straat. Worden
mensen eenzaam? Dan brengen we een bloemetje. Kunnen
we mensen niet meer opzoeken? Dan bellen we ze 1 of 2
keer per week. Zijn de huisgroepen te groot? Dan splitsen we
die. Mogen we op woensdag geen Eat&Meet houden? Dan
maken we er Eat&Meet Mix van en verspreiden ons over de
huizen.’

Agnes Visser Romijn en Christine Korhorn
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IN DE MEDIA

Op verschillende momenten waren CGK’ers met missionaire ideeën of activiteiten te volgen in de media.
Een bescheiden impressie.

opname voor NPO Radio 5 Zin Zout en Zegen,
met missionair consulent Petra de Jong-Heins

Themanummer Doorgeven 2020-4: Nederland zendingsland,
met bijdragen over missionaire principes, de ongelovige
Nederlander bij ons thuis en in de straat en praktijkverhalen
uit Den Haag, Amsterdam en Rotterdam.
Ook in de andere drie nummers van het blad waren er
bijdragen vanuit het missionaire werkveld, steeds drie
artikelen per nummer. O.a. over kleine, kwetsbare gemeenten
en: in vertrouwen samen op pad (pioniersgemeente en
kerkenraad).

Missionair themanummer van Ambtelijk Contact,
met medewerking van ds. Jan van ’t Spijker,
ds. Peter L.D. Visser, ds. André Jansen, ds. Jan Wessels,
ds. Joan Bonhof, ds. Jelle Nutma
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Lees het interview van EO Visie
met Petra de Jong-Heins over
missionair werk

Bekijk de startuitzending
van 'Lente in de Kerk'
met Jurjen ten Brinke

Lees het hele interview
met ds. Jelle Nutma in
het Friesch Dagblad
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Lees het artikel in
de lokale krant
en bekijk de video
Koningin Máxima bezoekt Thuis in West, Rotterdam

Lees de opiniebijdrage
van ds. Peter L.D. Visser
online bij het
Reformatorisch Dagblad

29

De EO maakte 6 documentaires over 2 missionaire plekken: Het Open Huis in Haarlem en ICF Apeldoorn
Het Open Huis Haarlem

ICF Apeldoorn

Bekijk de uitzendingen:
Het Open Huis Haarlem

(kies aflevvering
20, 21 en 22)
ICF Apeldoorn
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mensen en middelen

mensen
Het missionair team op het Dienstenbureau bestaat uit
5 medewerkers die allen in deeltijd werken, in totaal 2,5 fte.
Daarnaast worden deskundigen ingehuurd op projectbasis.
Het team hield zich bezig met:
adviseren gevestigde kerken
begeleiding kleine kerken
communicatie(middelen)
generale synode
missionair leertraject
netwerkactiviteiten
(start)begeleiding pionieren
verkenningsavonden
verzorgen trainingen

middelen
Deputaten evangelisatie zien dat de vraag naar intensievere
begeleiding vanuit kerken toeneemt. Zij schatten dat in
Nederland als zendingsland de komende jaren meer missionaire begeleiding nodig is. Daarom besloten zij voor een
aantal activiteiten een kostendekkende bijdrage te vragen.
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afdracht 2020 en 2021
De generale synode stelde de afdracht
voor evangelisatie in 2020 en 2021 vast
op € 3,71 per lid. Dit bedrag is na aftrek
van de korting vanwege teruglopende
collecte-inkomsten door de coronasituatie.
Het bedrag voor evangelisatie is 5,3%
van de totale afdrachten.

www.cgk.nl/missionair

teksten: missionair team CGK | vormgeving en eindredactie: Henriëtte Bal

Iedere maand de nieuwsbrief van het missionair team
in je mailbox? Neem een gratis abonnement via:

